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На сучасному етапі соціально-економічного розвит
ку України виховання визнається пріоритетним аспектом 
освітнього процесу. Ніхто не стає хорошим фахівцем ви
падково. Якісна освіта і безперервне виховання дозволяє 
Черкаському державному технологічному університетові 
випускати надійних і кваліфікованих працівників.

На сьогодні на основі аналізу поточної ситуації і вимог 
до освіти в сучасних умовах сформовано стратегічну інте
граційну систему виховання студентів, що відповідає ак
туальним реаліям і яка включає об'єднані дії ректора, про
ректорів, деканів, заступників деканів з виховної роботи, 
викладачів кафедр, кураторів академічних груп, Центру 
культури та виховання, студентського клубу, органів сту
дентського самоврядування. Створено умови для всебіч
ного саморозвитку і самореалізації студентів.

Сучасне виховання в нашому університеті побудоване 
з опорою на досягнення системи колективного виховання, 
заснованої на співпраці й партнерстві. Головним завдан
ням гуманізації технічної освіти в ЧДТУ є розвиток духов
ності студента у поєднанні з високим рівнем професійної 
культури, створення умов для набуття ним соціального 
досвіду, успадкування духовних надбань українського на
роду. З цією метою в ЧДТУ діє Центр культури та вихован
ня, який є основним структурним підрозділом виховної 
діяльності у ЧДТУ. Робота Центру здійснюється відповідно 
до затвердженого ректором річного Плану роботи Цен
тру культури та виховання та щотижневого планування.

Головними завданнями Центру культури та вихован
ня ЧДТУ є: розвиток духовності, виховання патріотизму 
та поваги до історичної спадщини, загальнолюдських мо
ральних цінностей, виховання соціального оптимізму та 
впевненості кожного громадянина у своєму майбутньому, 
формування здорового способу життя.

Система основних принципів виховної роботи, якими 
на сьогодні керуються в ЧДТУ, включає цілий комплекс 
важливих стратегічних положень, а саме: гуманність 
освіти і гуманізм до суб'єктів виховання, що мають на 
увазі самореалізацію і саморозвиток, творчість, гармонію 
інтелектуальної і фізичної діяльності; диференційований 
підхід до розвитку індивідуальних якостей; демократизм, 
що припускає реалізацію системи виховання, заснова
ної на взаємодії, співпраці викладачів і студентів; безпе
рервність діяльності, оскільки виховання - це процес

цілеспрямованого формування бажаних якостей особи, 
то й виховна робота повинна органічно супроводжувати 
студента як в навчальний, так і позанавчальний час; по
шана до загальнолюдських вітчизняних цінностей, прав і 
свобод громадян, коректність, толерантність, дотриман
ня етичних норм; спадкоємності поколінь, збереження, 
розповсюдження і розвитку національної культури, вихо
вання шанобливого відношення, любові до України, рід
ної природи, відчуття причетності та відповідальності за 
справи в рідному університеті.

Культурним центром університету є Студентський 
клуб, який шляхом створення студентських аматорських 
об'єднань, студій та гуртків вокального співу, естрадної 
мініатюри, хореографічного, звукорежисури, художнього 
оформлення сприяє: розкриттю творчих здібностей сту
дентів; вихованню гармонійно розвиненої, соціально ак
тивної й національно свідомої особистості; відновленню 
та впровадженню традицій і цінностей української культу
ри; творчому пошуку ефективних, нетрадиційних форм і 
методів творчо-художньої роботи та організації дозвілля; 
розвитку художньої самодіяльності в університеті; органі
зації змістовного відпочинку і дозвілля студентів (при їх 
безпосередній участі в позанавчальний час); створенню 
необхідних організаційно-методичних умов для занять 
різними видами творчості; пропагуванню здорового спо
собу життя тощо.

Відповідно до затверджених Вченою радою ЧДТУ 
(протокол №12 від 02 липня 2014 р.) Концептуальних на
прямків ефективної діяльності Черкаського державного 
технологічного університету на 2014 - 2015 рр. заплано
вано у зазначений період створити чимало цікавих і не
обхідних як для гуманізації технічної освіти, виховного 
процесу, так і з іміджево-презентаційною метою ряд ціка
вих нововведень. Зокрема, заплановано створення Імід- 
жево-презентаційного центру; Центру профорієнтації та 
зв'язків з роботодавцями при навчальному відділі; запо
чатковується робота Форуму випускників.
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З метою формування екологічної культури студентів, 
набуття навичок і досвіду вирішення екологічних про
блем, широкої пропаганди екологічних знань серед сту
дентської молоді університету на базі кафедр екології, 
загальної екології, педагогіки та психології ЧДТУ з 01 ве
ресня 2014 р. створюється науково-навчальний Центр з 
еко-виховання та екологічної безпеки.

З метою посилення уваги до формування національ
ної свідомості й виховання патріотизму протягом вересня 
2014 р. при кафедрі історії України та суспільних дисци
плін буде створено Центр національно-патріотичної гід
ності та при кафедрі філософії відповідно - Центр сучас
ної філософської думки.

За ініціативи кафедри загальної екології, педагогіки і 
психології при цій кафедрі з вересня 2014 р. створюється 
Центр психологічної допомоги та консультування студен
там, викладачам та співробітникам.

Ряд цікавих ініціатив до гуманітарної складової кон
цептуальних напрямів ефективної діяльності нашого на
вчального закладу запропонувала Студентська рада ЧДТУ. 
За її ініціативи з жовтня 2014 р. запроваджується ректор
ська іменна стипендія для кращих студентів університету, 
а з лютого 2015 р. - "Викладацький оскар".

З іміджево-презентаційною метою інтеграції нашо
го навчального закладу в європейський освітній простір 
та для популяризації сучасних освітніх технологій і со
ціальних проектів в травні 2014 р. започатковано видання 
періодичного інформаційно-іміджевого видання «Часо
пис Черкаського державного технологічного університе
ту» (Наказ по ЧДТУ №185/01 від 27.05. 2014 р.).

З жовтня 2014 р. за ініціативи і організаційної під
тримки кафедр туризму і готельно-ресторанної справи 
та фізвиховання в ЧДТУ запроваджується Всеукраїнсь
кий студентський фестиваль «Козацька Сила», в рамках 
якого заплановано проведення кулінарного Фестивалю 
козацького кулешу, а з березня 2015 р. - щорічний Все
український туристичний студентський фестиваль «Та
расів заповіт». Також кафедрою туризму і готельно-ре
сторанної справи з іміджево-презентаційною метою 
з січня 2015 р. запроваджується практика привітання 
студентськими анімаційними театралізованими групами 
з новорічними та іншими святами підприємств та органі
зацій Черкаської області.

З квітня 2015 р. в ЧДТУ за ініціативи кафедри фізичного 
виховання започатковується регіональний Спортивний 
фестиваль навчальних закладів III - IV рівнів акредитації 
Черкаської області «Спорт - здоров'я нації».

Становлення української державності, активна інте
грація в європейське та світове співтовариство, відмова 
від тоталітарних методів управління державою і побудова 
демократичного суспільства передбачають орієнтацію на 
людину, націю, пріоритети національної культури, визна
чають основні напрями реформування навчання та вихо
вання. Вищезазначені пріоритети в державі відкривають 
нові підходи до здійснення виховної діяльності зі студент
ською молоддю. Спонукати студентів ЧДТУ до активної 
протидії проявам аморальності, правопорушенням, без
духовності, антигромадській діяльності - справа, яка по
требує серйозної підготовки і копіткої праці всіх, хто при
четний до навчання і виховання в нашому університеті.

У 2014 р. в ЧДТУ запроваджена патріотичного характеру 
традиція: при врученні Диплому про освіту кожному випускнику 
вручається маленький державний прапор України.
На фото: ректор ЧДТУ, професор Тамара Качала разом з головою 
Черкаської обласної ради Валентиною Коваленко вручають 
дипломи про освіту та національну символіку випускниці ФКТМД. 
25.06.2014 р.

Український таноку виконанні учасників 
хореографічного гуртка Студентського клубу. 15.05.2014 р.
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